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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 23.11.2021 

 

Zapisnik 10. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

Seja je bila v ponedeljek, 22.11.2021 ob 19:00. uri v MCŽ. 

Prisotni: Boris Kavčič, Klemen Tomaševič, Brane Čenčič, Anže Kavčič,  Andraž Pfajfar 

Odsotni:  
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,  Martina Logar, družbene dejavnosti / občina   
Opravičeno odsotni:, , Matevž Gladek, Srečo Rehberger, 
 
 

Dnevni red: 

1) Pregled zapisnika 9. seje; 

2) obravnava predloga sprememb pravilnika o priznanjih na področju športa 

3) Obravnava predloga sprememb pravilnika o sofinanciranju športa 

4) Letni program športa 

 
 
 
 
1. točka 
 
Pri prvi točki smo potrdili zapisnik in Boris je podal obrazložitev, da je namesto Nika 
Bertoncelj v Strokovni svet za šport povabljen Andraž Pfajar, ki je hkrati tudi kot predstavnik 
šole, katerega smo si v strokovnem svetu vedno želeli. 
 
 
 
2. točka: 

 

Pravilnik za šport 

 

Gregor je pripravil predvidene spremembe v pravilniku. Spremembe v pravilniku so 

označene z rdečo -  4. člen, 5. člen, ( bolj lepotne terminološke spremembe,  nekaj 

popravkov je na samem sestanku dodal tudi Anže). Pri 8. členu je Boris razložil zakaj smo se 

odločili zakaj je potrebno pri priznanjih izbrisati le po eno plaketo in tudi poudaril zakaj in 
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kako pride prav daje lahko več priznanj. Opozoril je tudi na to da strokovni svet mora 

preudarno presojati o številu priznanj. 

 

Razprava je tekla tudi glede organizacije prireditve in termina. Nekateri so bili za decembrski 

termin nekateri za marčev termin, tako da je na koncu predvsem zaradi datumske 

spremembe obveljal termin po novem letu. Načeloma se bomo s terminom skušali 

prilagoditi nagrajenim športnikom. 

 

Pogovarjali smo se tudi o športniku šole. Nekateri smo ponovno  izrazili željo, da bi bilo zelo 

lepo če bi se to s strani učiteljev posredovalo.  

 

Debata je tekla tudi glede poziva društvom za predloge.  

 

 

SKLEP št. 11 

(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili oz sprejeli vse predlagane 

spremembe.  Priloga zapisniku je čistopis pravilnika o nagradah katerega so člani 

sprejeli in prične veljati z 1.1.2022 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 23.11.2021 

 

 

3. točka 

 

Pravilnik o športu 

 

Gregor je pripravil spremembo pravilnika, predvsem je sprememba potekala zgolj kot 

prilagajanje novemu zakonu zgolj terminološko. 

Boris je razložil kako sedaj poteka prijava na razpis in oddaja poročil  glede po pravilniku. 

Predlagal je, da bi spremenili tudi ta način, ki bi s sklepom oz po pogodbi dobil takoj celoten 

znesek in bi bila obvezna oddaja zaključnega poročila januarja oz. februarja.  Lažje bi bilo in 

za društva in za občino.  

Brane je vprašal ali je potrebno, da se programi sploh delajo, ker bi se lahko gledalo le na 

osnovi poročil. Težava je v tem, če neka sredstva ostanejo nerazporejena in ostanejo v 

proračunu, ali bo s to spremembo kaj bolje.  Bi bilo bolje, ker bi se ta sredstva, ki niso bila 

porabljena delila v naslednjem letu oz. bi se sredstva razdelila po normalnem kopitu, nato bi 

pa vsa sredstva, ki niso porabljena društvom odšteli in ta sredstva, ki so ostala neporabljena 

po istem kopitu kot vsa ostala sredstva porazdelili spet med društva. 

 

Člani sveta se strinjamo vendar Borisa zadolžimo, da se o tem posvetuje z direktorico 

občinske uprave. Martina je rekla, da se bo po vsej verjetnosti preverili še pri notranji 

revizorki. 
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Boris je predstavil kako si on predstavlja spremembe in preko tabele predložil članom sveta… 

 

Zapletlo se je pri izobrazbi in koeficientih strokovnega kadra. Sedaj imamo razdeljeno na tri 

kategorije in  bi bilo treba posodobiti po novih nazivih, ki so po različnih športih. 

 

Boris je razložil tudi kako vidi nov pravilnik po segmentih oz programih športa: 

 

  PROGRAMI ŠPORTA 

1.1. Prostočasna Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.2. Prostočasna Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

1.5. Prostočasna Interesna športna vzgoja mladine 

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

1.8. Obštudijska športna dejavnost študentov 

2. Športna rekreacija 

5. Šport invalidov 

6. Šport starejših 

1.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

3. Kakovostni šport 

4. Vrhunski šport 

7.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

7.2 Založniška dejavnost 

7.3. Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu 

7.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 

7.5. Info-komunik. tehnologija na področju športa 

8.1. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve 

8.2. Javno obveščanje o športu 

8.3. Športna dediščina , muzejska dejavnost 

9.2. Delovanje društev 

9.1. Organizacija občinskih prvenstev 

10. Družbena in okoljska odgovornost v športu 

11. Športni objekti 

 

Zapletlo se je pri faktorju panoge. Pogovori so stekli v to smer, da se faktor panoge vsakič 

znova določi v okviru letnega programa. 

 

Debata je stekla tudi v smer kriterijev, ki so bili predlagani s strani Borisa. 
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Pregledali smo tudi spremembe tabele športnih prireditev in predlagali nov stolpec ter 

dodatno vrstico. 

 

Prav tako smo rekli, da bi mogli za objekte pripraviti podobno tabelo in merila, ki se bi 

ažurirala in dopolnjevala z letnim programom. 

 

Predebatirali smo tudi postavko in kriterije glede na delovanje društev. Kriterij št. članov se 

spremeni v kriterij aktivnih članov in status društva v javnem interesu se zmanjša iz 50 na 30. 

Zbriše se stolpec št. točk na društvo. 

 

Predebatirali smo tudi faktorje za objekte, Gregor je predlagal, da se bazen dvigne iz 1 na 2. 

Boris pa je mnenja, da se bazen in smučišče izenači kot je bil do sedaj, oz da se oba dvigneta 

za pol točke se pravi na 1,5. 

 

Boris pravi tudi da bi bilo potrebno dati balast ven in se zreducira pravilnik. Pravilnik je treba 

tudi posodobiti glede na današnje sklepe.  Boris prav tako predlaga tudi, da se prerazporedi 

in zreducira oz. prenovi tudi merila. 

 

 

4. točka 

 

Letni program se prilagodi takrat, ko bo pripravljen nov razpis .  

 

 

Seja je bila zaključena ob 22h. 

 
 
 
 
 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


